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१. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत 

२०१९ सारभा पयेस्ट ियसोसस  कामास रमको नाभफाट स्थाऩनाबई फीच फीचभा नफनब्न  िाखा तथा भहािाखा टुट 
पुट य सभाफेि बई नफनब्न  नाभरे ऩियवतस न हदैु २०७५ सारभा हारको फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रको 
स्थाऩना बएको हो | | मस्रे गने भखु्मभखु्म कामस हरुभा वनस्रोतको सवेऺण, वनको अनसुन्धान तथा वनभा कामस यत 
कभस चायीहरुराई तानरभ प्रदान गनुस  यहेको छ | मस केन्ररे गयेको वनस्रोतको सवेऺण कामस फाट वनऺेत्रको एषकन 
तथमाॊक प्राप्त बइ त्मस्तो ननतजाहरुको आधायभा याष्डरे कामभ गने वनऺेत्रको प्रनतित  ननधास यण गने, याषष्डम वन 
नीनत तमाय गनस  सहमोग ऩमुास उन,े वनऺेत्रको ब ूउऩमोगभा आएको ऩियवतस नका कायणहरु ऩत्ता रगाई थऩ वनऺेत्र 
नफनास हनुफाट जोगाउन,े वनऺेत्ररे सॊखचत गयेको काफस नको भात्रा मषकन गयी अन्तयाषिम रुऩभा काफस नको व्माऩाय 
गनस भा सहमोग ऩगु्दै आएको छ | मसै गयी मसकेन्ररे गयेको अनसुन्धानफाट प्राप्त ननतजाहरुको आधायभा 
वनऺेत्रको षवकास गनस  उऩमकु्त ऩद्धनतहरु ऩत्ता रगाई सोही अनसुायका कामस क्रभहरु सॊचारन गयी वनको सभग्र 
षवकासहदैु आएको छ | तानरभको भाध्मभफाट प्रषवनधभा आएको ऩियवतस न तथा नमा ऻान य नसऩहरु प्रदान गयी 
कभस चायीहरुराई चसु्त य दरुुस्त याख्न ेतथा  मसका अनतियक्त मस केन्र षवनब्न  अन्तयाषिम सॊघसॊगठनको सदस्म 
तथा नेऩार सयकायको सम्ऩकस  नफन्दकुो रुऩभा सभेत काभ गदै आएको छ | मस केन्ररे नफगत राभो सभमदेखी 
नेऩार सयकायको आफ्नै रगानीभा वा नभत्र याष्ड तथा अन्तयाषिम सॊघ सॊगठनहरुसॊगको सहमोगभा षवनब्न  अध्ममन 
तथा अनसुन्धानहरु गयी प्राप्त ननतजाहरुराई प्रनतफेदनका रूऩभा ऩसु्तक तथा ऩखुस्तका प्रकािन गयी 
सयोकायवाराहरु सभऺ ऩमुास उने कामस  गदै आइयहेको छ  

२. ननकामको काभ, कतस व्म य अनधकाय 

केन्र प्रभखुको कामसऺ ेत्रभा वन अनसुन्धानको भाध्मभफाट ददगो वन षवकास सम्फन्धी उऩमकु्त प्रषवनध 
षवकास गयी सयोकायवारा ननकामहरुराई सहमोग ऩयु    माउने य वन स्रोतको सवेऺण, नकसाॊकन गयी 
तथमाङ्कहरु प्रकािन गने कामस  गदस छ । मस षवबागका  कामस हरु ननम्न छन। 

 फन ऺेत्रको फैऻाननक अध्ममन अनसुन्धान तथा सवेऺण गने । 

 याषष्डम स्तयको फनश्रोत सवेऺण तथा डाटा फेस तमाय गने । 

 वन ऺेत्रको नकिाङ्कन अधावनधक गने। 

 वन स्रोतका भाऩन, नकसाॊकन गने। 

 प्रमोगिारा सॊचारन गने। 

 वन ऺेत्रभा कामस यत जनिखक्तको सभमानकुुर ऺभता मोग्मता अनबफषृद्धको रानग तानरभ 
सॊचारन गने। 

 अन्तयाखस्िम दाषमत्व अन्तगस त षवनब्न  तथमाॊक तमाय गयी डाटा उऩरब्ध गयाउने । 
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 अनसुन्धान भूरक  ननतजाहरु य वन प्रषवनधको प्रचाय प्रसाय गने । 

३.  ननकामभा यहने कभस चायी सॊख्मा य कामस  षववयण 

मस केन्रभा यहने कुर कभस चायीहरुको दयफन्दी सॊख्मा ७३ यहेको छ | मस भध्मेभा भहाननदेिक सभेत याजऩत्राॊषकत 
प्राषवनधक अनधकृत जनिखक्त ४१ जना य फाॉकी ३२ जना प्रिासन सेवा तथा याजऩत्र अनॊकृत कभस चायीको दयफन्दी यहेको छ  

 

      भहाननदेिकको  (या.ऩ. प्रथभ (प्रा.) 

सेवा् वन, सभहु्पयेष्ट ियसचस  

कामस  षववयण  

 मस ऩदका ऩदानधकायीरे सखचवको ननदेिनभा यही षवबागीम प्रभखुको हैनसमतरे साभान्म 
कभस चायी प्रिासन तथा आनथस क प्रिासन सम्फन्धी कामस  गने गयाउने । 

 भातहतका भहािाखाहरु तथा िाखाहरुको सहमोग नरई वाषिस क तथा आवनधक 
कामस क्रभहरुको तजुस भा गयी स्वीकृतको रानग ऩेि गने य स्वीकृत कामस क्रभहरुको 
कामास न्वमन गने गयाउने खजम्भेवायी वहन गने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह भहािाखाहरु सम्फन्धी 
सम्ऩूण कामस को सऩुियवेऺण तथा ननमन्त्रण गने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह सम्वन्धी कामस राई 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन तथा षवस्ताय गनस  दातसृॊथा, सॊगठन तथा व्मखक्तसॉग सम्ऩकस  य 
छरपर गने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन/सेवा तथा सूचना प्रवाहसॉग सम्वन्धीत याषष्डम तथा 
अन्तयाषष्डम सॊस्थाहरुसग सभन्वम सम्ऩकस  य सूचना आदान प्रदान गने गयाउने । 

 भातहत कभस चायीहरुको आन्तियक सरुवा, दण्ड, ऩयुस्काय जस्ता षवबागीम कायवाई गने 
तथा आवश्मक षविमभा स्वीकृनतको रानग ऩेि गने । 

 अन्तगस तका कभस चायीहरुको ननमभानसुाय षवदा स्वीकृत गने । भातहत कभस चायीहरुको 
कामस को सऩुियवेऺण, कामस  सम्ऩादन भूलमाॊकन गने य आवश्मक ननदेिन ददन । 

 मस फाहेक षवबागीम प्रभखु हैनसमतरे गनुस ऩने षवनब्न  ननददस ष्ट कामस हरु सम्ऩ्न  गने । 
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                    उऩभहाननदेिको  (या.ऩ. प्रथभ (प्रा.) 
सेवा् वन, सभहु्पयेष्ट ियसचस /जनयर पयेस्िी 

कामस  षववयण  

 मस ऩदका ऩदानधकायीरे भहा–ननदेिकको साभान्म ननदेिनभा यही वन 
अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह भहािाखा सम्वन्धी कामस  
गने, गनस  रगाउने खजम्भेवायी वहन गने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह भहािाखाहरुका 
कामस क्रभहरु तजुस भा तथा कामास न्वमन गने  गयाउने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह भहािाखाहरुका 
कामस राई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनस  आवश्मक ऩूवास धाय तमाय गयी याम 
सझुाव प्रस्ततु गने । 

 वन अनसुन्धान, वन स्रोत अनगुभन, सेवा तथा सूचना प्रवाह भहािाखाहरुका 
िाखाहरु फीच सभन्वम गने गयाउने । 

 भातहत कभस चायीहरुको कामस  सॊऩादन भूलमाॊकन गयी ऩनुयावरोकन रानग 
भहाननदेिकभा ऩेि गने । 

 भातहत कभस चायीहरुराई अध्ममन, तानरभ, गोष्ठी आददभा बाग नरन भनोनमनको 
रानग नसपाियस गने य ऩयुस्काय तथा दण्ड सजाम गने याम सषहत भहाननदेिकभा 
ऩेि गने । 

 भहाननदेिकको साभान्म ननदेिनभा यषह सम्वखन्धत भहािाखासॊग सम्वखन्धत याषष्डम 
तथा अन्तयास षष्डम सॊघ सॊस्थाहरुभा आवश्मक सम्ऩकस  कामभ गयी कामस  प्रबावकायी 
रुऩभा सॊचारन गने गयाउने । 

 मस वाहेक सभम सभमभा उऩ–भहाननदेिकको हैनसमतरे गनुस ऩने षवनब्न  ननददष्ट 
कामस हरु सम्ऩन््न  गने गयाउने । 
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अनसुन्धान, सवेऺण, दयुसॊवेदन,(उऩसखचव प्रा.) 
सेवा् वन, सभहु्पयेष्ट ियसचस  

कामस  षववयण  

 मस ऩदका ऩदानधकायीरे सम्वखन्धत भहािाखाका उऩ भहाननदेिकको ननदेिनभा 
यही तोषकएको िाखाको िाखा प्रभखु बई कामस हरु गने गयाउने । 

 भातहतका कभस चायीको काभको सऩुियवेऺण य आवश्मक ननदेिन तथा सभन्वम 
गने गयाउने । 

 तोषकएको िाखाको अनसुन्धान सम्वन्धी कामस क्रभ तजुस भाभा सहमोग गनुस को साथै 
स्वीकृत कामस क्रभ सॊचारनको खजम्भेवायी वहन गने । 

 कामस क्रभको Protocol राई अखन्तभरुऩ ददने । 

 कामस क्रभसॊग सम्फखन्धत प्रनतफेदन, रेख यचनाराई अखन्तभरुऩ ददने । 

 कामस  सॊचारनभा आई ऩयेका सभस्मा य व्मवधान ऩषहचान गयी सभाधानको रानग 
उऩ भहाननदेिक सभऺ ऩेि गने । 

 सॊचानरत अनसुन्धान कामस को प्रगनत षववयण उऩरव्ध गयाउने । 

 भातहतका कभस चायीहरुको षवदा नसपाियि गने तथा दण्ड ऩयुस्काय सम्वन्धभा 
याम ददने । 

 भाग बई आएवभोखजभ प्राषवनधक सहमोग गने  य िाखाफाट प्रकािन बएका 
साभग्रीहरु भाग गनस  आएभा उऩरव्ध गयाउने । 

 िाखा अन्तयगतका कामस क्रभहरुको ननयीऺण, भूलमाॊकन तथा जाॊचऩास गने । 

 उलरेखखत कामस हरुको अरावा भहाननदेिक तथा उऩ भहाननदेिकफाट ननदेखित 
कामास रमको अन्म कामस हरु सम्ऩादन गने । 



6 

 

o तानरभ अनधकृत(उऩसखचव प्रा.) कामस षववयण 

सेवा् वन, सभहु्ज.प. 

कामस  षववयण  

 याजऩत्राषङ्कत दितीम, याजऩत्राषङ्कत ततृीम, याजऩत्रअनषङ्कत प्रथभ शे्रणीका 
प्राषवधकहरूराइ वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधायसॊयऺण, वन अनसुन्धान, 

याषष्ड  ननकुञ्जक तथा वन्मजन्त ुसम्फन्धी तानरभको  ऩा्यकक्रभको ननधास यण, तमाय, 

कामास न्वमन  तथा षवकास गने । 

 वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधायसॊयऺण, वन अनसुन्धान, याषष्ड  ननकुञ्जा तथा 
वन्मजन्त ुसम्फन्धी तानरभ ऩा्यकक्रभको सभमानकुर ऩनुयावरोकन तथा ऩियभाजनस  
गने ।  

 अन्म ननकामहरूफाट भाग बएभा वन वन,वनस्ऩनत,वातावयण,ब(ूतथाजराधाय 
सॊयऺण,वन अनसुन्धान,याषष्ड  ननकुञ्जय तथा वन्मजन्त ुसम्फन्धी तानरभको  
ऩा्यकक्रभ तमाय गनस   आवश्मक ऩषृ्ठ ऩोिण ददने ।  

 तानरभ ऩा्यकक्रभको गणुात्भक ननमन्त्रण गने । 

 तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ षवकास सम्फखन्ध नीनतगत व्मवस्था गनस  वन तथा 
वातावयण भन्त्रारमराइ आवश्मक ऩषृ्ठ ऩोिण ददने ।  

 तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ षवकास सम्फखन्ध अध्ममन तथा अनसुन्धान गने । 

 वन ऺेत्रका तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ  षवकास सम्फखन्ध चबाबचबरअब  ऩखुस्तका 
प्रकािन  तथा षवतयण गने । 

 वन ऺेत्रका तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ  षवकास सम्फखन्ध   कामस भा अन्म 
ननकामहरुसॉग सभन्वमको कामस  गने।  

 तानरभ साभग्रीको ऩषहचान, तमायी, प्रकािन तथा षवतयण । 

 वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधाय, वन अनसुन्धान, याषष्डम ननकुञ्जय तथा 
वन्मजन्त ुसॊयऺण सम्फन्धी अनसुन्धानात्भक  रेख,  यचना, अनसुन्धान तथा  अन्म 
साभाग्री उत्ऩादन, प्रकािन  तथा षवतयण गने । 
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 वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधाय, वन अनसुन्धान, याषष्डम ननकुञ्जय तथा 
वन्मजन्त ुसॊयऺणस सम्फन्धी चेतनाभूरक कामस क्रभहरु ( ऩखुस्तका, श्रव्मदृष्म, 

येनडमो कामस क्रभ जस्त साभाग्री , प्रकािन  तथा षवतयण गने । 

भाटो यसामन या.ऩ.दि. प्रा  

 सेवा् (इखञ्ज, केभेष्डी)  

कामस  षववयण  

 भाटोको नभूनाहरुको ऩियऺण गने गयाउने  

 Accreditation of Soil laboratory 

 Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment 

 प्रमोगिाराभा प्राप्त भाटोको नभूनाहरुको व्मवस्थाऩनगने गयाउने । 

 प्रमोगिारा सॊचारन य व्मवस्थाऩनका काभहरु गने गयाउने 

 यसामननक ऩदाथस हरुको व्मवस्थाऩन गने गयाउने 

 भाटो सवेऺण सेवा गने गयाउने 

 कामस  ऺेत्र स्तयउ्न नत गने गयाउने 

स.भाटो यसामन अनधकृत या.ऩ. त.ृ प्रा 
सेवा् (इखञ्ज, केभेष्डी)  

कामस  षववयण  

भाटोको नभूनाहरुको ऩियऺण गने   

 Accreditation of Soil laboratory 

 Calibration and Annual Maintenance Contract(AMC) of laboratory equipment 

 प्रमोगिाराभा प्राप्त भाटोको नभूनाहरुको व्मवस्थाऩनगने 

 प्रमोगिारा सॊचारन य व्मवस्थाऩनका काभहरु गने 

 यसामननक ऩदाथस हरुको व्मवस्थाऩन गने 
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भाटो सवेऺण सेवा गने  

कामस  ऺेत्र स्तयउ्न नत गने गयाउने 

सहामक अनसुन्धान/सवेऺण/दयुसॊवेदन/फैऻाननक अनधकृतको कामस षववयण 

सेवा् वन, सभहु्पयेष्ट ियसचस /फोटानी 

कामस  षववयण  

 मस ऩदका ऩदानधकायीरे िाखा प्रभखुको ननदेिनभा यही उतm िाखाको कामस हरु 
गने गयाउने ।  

 भातहतका कभस चायीहरुको काभको सऩुियवेऺण य आवश्मक ननदेिन तथा 
सभन्वम गने गयाउने ।  

 तोषकएको िाखाको सवेऺण/अध्ममन/अनसुन्धान सम्वन्धी कामस क्रभ तजूस भाभा 
िाखा प्रभखुराई सहमोग गनुस का साथै स्वीकृत कामस क्रभ सॊचारनको खजम्भेवायी 
वहन गने ।  

 कामस  सॊचारनभा आई ऩयेका सभस्मा य व्मवधान ऩषहचान गयी सभाधानको रानग 
उऩमतुm सझुावसषहत िाखा प्रभखु÷उऩ भहाननदेिक सभऺ ऩेि गने ।  

 भातहतका कभस चायीहरुको कामस  सम्ऩादन भूलमाॊकन गने, षवदा नसपाियस गने तथा 
दण्ड ऩयुस्काय सम्वन्धभा याम ददने । 

 िाखा सम्वन्धी कागजऩत्र, िाखा सॊग सम्फखन्धत अनसुन्धान कामस को ननतजाको 
अनबरेख क्रभवद्ध याख्न ेय याख्न रगाउने । 

 िाखा प्रभखुको ननदेिनभा यही सवेऺण/अध्ममन/अनसुन्धान कामस का रानग 
सभसाभषमक सभस्मा ऩषहचान गयी उऩमकु्त अनसुन्धान कामस को प्रस्तावनाको 
भस्मौदा तमाय गनुस का साथै प्रनतवेदनको भस्मौदा  तमायी गने । 

 अनसुन्धान ननतजा तथा प्रचाय प्रसायका रानग उऩमकु्त षविम वस्तकुो प्रचाय प्रसाय 
साभग्री भस्मौदा तमाय गने । 

 आवश्मकता अनसुाय कामस क्रभहरुका रागत इषष्टभेट तमाय गने ।  
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 िाखा सम्फखन्ध स्रोत व्मखक्त बई काभ गने । 

उलरेखखत कामस हरुको अरावा भहाननदेिक तथा उऩ–भहाननदेिकवाट ननदेखित अन्म 
कामस हरु    सम्ऩादन गने । 

सहामक तानरभ अनधकृतको कामस  षववयण 

 

            सेवा्वन, सभूह्जनयर पयेस्िी/नेऩावारा/स्वा.क/वोटानी 

            कामस  षववयण 

 याजऩत्राषङ्कत दितीम, याजऩत्राषङ्कतततृीम ,याजऩत्रअनषङ्कत प्रथभ शे्रणीका 
प्राषवधकहरूराइवन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधायसॊयऺण, वनअनसुन्धान, 

याखष् िमननकु  जतथावन्मजन्त ु सम्फन्धीतानरभकोऩा्यकक्रभको ननधास यण ,तमाय ,
कामास न्वमन  तथा षवकासगने। 

 वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधायसॊयऺण, वनअनसुन्धान, 

याखष् िमननकु  जतथावन्मजन्त ु सम्फन्धीतानरभ ऩा्यकक्रभको सभमानकुर ऩनुयावरोकन 
तथा ऩियभाजनस  गने ।  

 अन्म ननकामहरूफाट भाग बएभा वन 
वन,वनस्ऩनत,वातावयण,बतूथाजराधायसॊयऺण,वनअनसुन्धान,याखष् िमननकु  जतथावन्मजन्तु
सम्फन्धीतानरभकोऩा्यकक्रभतमायगनस आवश्मकऩषृ्ठऩोिणददने। 

 तानरभ ऩा्यकक्रभको गणुात्भक ननमन्त्रण गने। 

 तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ षवकास सम्फखन्ध नीनतगत व्मवस्था गनस  वन तथा वातावयण 
भन्त्रारमराइ आवश्मकऩषृ्ठऩोिणददने। 

 तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ षवकास सम्फखन्ध अध्ममन तथा अनसुन्धान गने । 

 वन ऺेत्रका तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ  षवकास सम्फखन्ध reference  ऩखुस्तका प्रकािन  
तथा षवतयण गने । 

 वन ऺेत्रका तानरभ तथा ऩा्यकक्रभ  षवकास सम्फखन्ध  कामस भा अन्म ननकामहरुसॉग 
सभन्वमको कामस  गने.  

 तानरभ साभग्रीको ऩषहचान  ,तमायी, प्रकािन तथा षवतयण ।  

 वन,वनस्ऩनत,वातावयण,बतूथाजराधाय, वन अनसुन्धान, याषष्डम ननकु  ज   रेख,  यचना, 
अनसुन्धान तथा  अन्म साभाग्री उत्ऩादन, प्रकािन  तथा षवतयण गने । 
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 वन, वनस्ऩनत, वातावयण, बतूथाजराधाय, वनअनसुन्धान, याषष्डम ननकु  ज तथा 
वन्मजन्तसुॊयऺणस सम्फन्धी चेतनाभूरक कामस क्रभहरु - ऩखुस्तका, श्रव्मदृष्म, येनडमो 
कामस क्रभ जस्त साभाग्री , प्रकािन  तथा षवतयण गने । 

िाखा अनधकृत, या. ऩ. त.ृ (प्र)  

            सेवा् प्रिासन, सभूह् सा.प्र. 

            कामस  षववयण 

प्रिासननक कामस  

 दतास  चरानी, (१) 
 हाखजयी, नफदा, (३) 
 भनोनमन, (२) 
 कभस चायीहरुको हाखजयी, गमर य नफदा येकडस को अनबरेख अद्यावनधक(३) 
 खजन्सी साभाग्रीहरुको अद्यावनधक रगत तमाय याख्न,े याख्न रगाउने, (४) 
 जनिखक्त व्मवस्थाऩन्– खिपाियि फभोखजभ ननमखुक्त, ऩदस्थाऩन, सरुवा, फढुवा, (१) 
 नननभत्त, कामभ भकुामभ, काज सम्फन्धभा कायवाही, (१) 
 दयफखन्दको ऩनुयावरोकनभा सहजीकयण (नसजस ना य खायेजी), (२) 
 ऩद दतास : नेऩार सयकायको ननणस म फभोखजभ स्वीकृत दयफन्दीहरु ननजाभती षकताफखानाभा 

दतास  गयाउने, (३) 
 नमाॊ ऩदहरुको ऩद नफवयणहरु तमाय, (२) 
 ियक्त ऩद ऩूनतस को रानग भाग, (१) 
 दयफन्दी अनबरेख अद्यावनधक, (२) 
 कभस चायीहरुको प्रोत्साषहत ऩयुस्काय,  (१) 
 अवकाि: अननवामस  अवकाि, याखजनाभा, (१) 
 उऩदान, ननफतृ्तबयण, (१) 
 कामस  सम्ऩादन भूूूलमाङ्कन, (१) 
 कभस चायीहरुको व्मखक्तगत षववयण व्मवस्थाऩन, (३) 
 सेवा, सभूह, उऩ सभूह ऩियवतस न सम्फखन्ध कायवाही नसद्धान्त फभोखजभ बएभा सम्फखन्धत 

ननकामभा ऩठाउन याम ठहयसाथ भहा–ननदेिकभा ऩेि गने (१) 
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 कभस चायीहरुको नफस्ततृ नोकयी नफवयण, सम्ऩखत्त नफवयण तथा अन्म अनबरेखहरु 
अद्यावनधक, (३) 

 नफबागीम कायवाही सम्फखन्ध िरुु कायवाही गने य ननणस मानसुाय कायवाही गने वा 
सम्फखन्धत ननकामभा रेखी ऩठाउने, (२) 

 अनधनस्थ कामस को कामस  प्रगनत प्रनतवेदन तमाय, (२) 
 अनधनस्थ कभस चायीहरुको काभभा भागस  दिस न, कभस चायीहरुको सऩुयीवेऺण य 

आवश्मकतानसुाय ननदेिन य ननमन्त्रण,(१) 

 सिुासन प्रफद्र्धन 
 इन्टयनेट रगामत प्रषवनधको ननमनभत सेवा सञ्चारन,(२) 
 कभस चायीहरुराई काभभा प्रोत्साहन, (१) 
 कामास रमको कागजऩत्रको सयुऺा, य आगन्तकु, सेवाग्राहीहरुको सहज व्मवस्थाऩन,(३) 
 जनसम्ऩकस , सोधऩछुको सभखुचत व्मवस्था,(२) 

 सावस जननक खियद व्मवस्थाऩन 
 सावस जननक खियद,(२) 
 सवायी साधनको व्मवस्थाऩन, भभस त,(३) 
 बवन, भेखिनयी औजाय, कामास रम साभानहरुको भभस त सॊबाय,(३) 
 आऩूनतस  व्मवस्था, (४) 

 कामास रम ऩियसय व्मवस्थाऩन 

 खानेऩानी रगामत सयसपाई, (४) 
 षवबागको प्राङ्गण व्मवस्थाऩन,(४) 
 कभस चायीहरुका रानग कामस कऺ व्मवस्थाऩन, (२) 
 ऩियसयभा सवायी साधन व्मवस्थाऩन, (४) 
 फगैंचा व्मवस्थाऩन, (५) 

 

 नीनत,  ननमभ, ननभास णभा सहमोगीको बनूभका 
 नीनत, ऐन ननमभ, ननदेखिका, कामस षवनध, भाऩदण्डको तमायी, सॊिोधन तथा ऩियभाजस नभा 

सहमोगीको बनूभका (१) 
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 अन्तय ननकाम तथा अन्तय िाखा सभन्वम 
 ऩद दतास : नेऩार सयकायको ननणस म फभोखजभ स्वीकृत दयफन्दीहरु ननजाभती षकताफखानाभा 

दतास  गयाउने, (२) 
 ियक्त ऩद ऩूनतस को रानग भाग,(१) 
 उत्सव, चाडऩवस , ददवसहरुको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन,(३) 
 ननदेिन तथा कभस चायी फैठकभा बएका ननणस महरुको कामास न्वमन य अवस्थाको 

अनगुभन,(१) 
 आवश्मक षविमभाभा नफबाग अन्तयगतका भहािाखा, िाखा य ननकामहरुभा ऩियऩत्र गने 

। (१) 
 सम्फखन्धत नफिमभा हनुे सबा, गोष्ठी तथा सेनभनायको व्मवस्थाऩन, (२) 
 ननदेिन, भाग बइआएको सम्फखन्धत षविमभा याम ऩयाभिस  ददने,(१) 
  

 िाखा नतोषकई आएका तथा दैननक बैऩिय आउन ेआकखस्भक कामस हरु तथा प्राप्त ननदेिनहरु 

 दैननक बैऩिय आउने आकखस्भक कामस हरु गने गयाउने,(१) 
 मस ऩदराई ननददस ष्ट बइ आउने थऩ सफै कामस हरु गने, (२) 
 षवबागीम प्रभखुको आदेिानसुाय अन्म कामस हरु गने,(२) 

      रेखा अनधकृत(या.ऩ.त.ृ) 

  सेवा सभूह् प्रिासन, रेखा 
  कामस  षववयण 

 मस ऩदका ऩदानधकायीहरुरे भहाननदेिक/उऩभहाननदेिकको ननदेिन य ननमन्त्रणभा यही 
रेखा तथा रेखा ऩियऺण सम्वन्धी सम्ऩूणस  कामस को खजम्भेवायी वहन गनुस  ऩने छ । 

 ननददस ष्ट सभमभा आवश्मक वजेट तमाय गयी खस्वकृनतको रानग सम्वखन्धत ननकामभा 
ऩठाउने । 

 खस्वकृत वजेट अनसुाय आनथस क ननमभको ऩियनधनबत्र यही चौभानसक भाग गने, आवश्मक 
कामस भा खचस  गने । 

 सभम सभमभा तोषकएको ननकामिाया रेखा ऩयीऺण गयाउने ।रेखा ऩियऺणवाट देखखएका 
वेरुजहुरु मथा िीध्र पछमौट गनस  आवश्मक कामस हरु गने । 
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 मस वाहेक मस ऩदराई ननददस ष्ट गियएका अन्म काभ कायवाहीहरु  गने। 

 

      ऩसु्तकारम अनधकृत  

सेवा सभूह्खिऺा, ऩसु्तकारम षवऻान 

कामस  षववयण 

 मस ऩदका ऩदानधकायीरे भहाननदेिकको ननदेिनभा यही केन्रीम वन ऩसु्तकारमको   
व्मवस्थाऩन सम्वन्धी सम्ऩूणस  खजम्भेवायी ऩूया गनुस  ऩने छ । 

 ऩसु्तकारमराई व्मवखस्थत य आधनुनकीकयण गने गयाउने । ऩसु्तकारम सषुवधा सम्वन्धी        
प्रणारी षवकास गने ।  

 ऩसु्तकहरुको षववयण अद्यावनधक य सरुब गयाउने ।  

 ऩसु्तकारम सम्वन्धी नम्स राग ुगने गयाउने ।  

 भातहत कभस चायीहरुराई ननदेिन का.स.भ.ु सऩुयीवेऺण गने । 

 भातहत कभस चायीराई षवदा, ऩयुस्काय दण्ड जस्ता कुयाको नसपायीस गने । 

 अन्म ननददस ष्ट कामस हरु गने ।  

     सहामक दूयसॊवेदनअनधकृत (या.ऩ.त.ृप्रा.) 

     सेवा सभूह् १ इन्जीननमयीङ, २. नफनफध 

     कामस  षववयण 

मस ऩदका ऩदानधकायीरे भहािाखाको कामस क्रभ वभोखजभ उऩ–भहाननदेिक तथा िाखा 
प्रभखुको ननदेिनभा यही दूय सॊवेदन िाखािाया गनुस  ऩने कामस  सॊऩादन गनुस  ऩने छ ।  

कामस क्रभ तमाय गयी ऩेि गने य खस्वकृत कामस क्रभ भातहत य आपु सॊरग्न बई गने गयाउने । 
दूयसॊवेदन प्रषवनधवाट स्थान य फारीको उऩमूक्तता ऩषहचान गने । 

कृषिको रानग वातावयणीम अध्ममन गने ।  

डाटा सॊकरन षवश्लिेण य जानकायी प्रकािन गने । 

आपुरे गियएका काभको जानकायी कामस क्रभ भापस त सम्वन्धीत ननकामभा ऩयु    माउने । 
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कामस क्रभ कामास न्वमभा ऩयेका सभस्मा ऩषहचान य सभाधानको रानग सझुाव ददने । 

अन्म ननददस ष्ट कामस  गने ।  

   ना.स.ु (या.ऩ.अ. प्र.)  

   सेवा सभूह् प्रिासन, (साभान्म प्रिासन) 

   कामस  षववयण 

 िाखाप्रभखुको ननदेिनभा यही कभस चायी प्रिासन सॊवन्धी कामस हरु सॊऩादन गने खजम्भेवायी मस ऩदका 
ऩदानधकायीको हनुे छ ।  

 व्मखक्तगतपामर, हाखजयी येकडस , षवदातथाअन्मप्रिासन सॊवन्धीअनबरेख दरुुस्त य अद्यावनधक रुऩभा 
व्मवखस्थत गने । 

 षवबागको षवनब्न  षववयण/ऩत्र पामर व्मवखस्थत य सयुखऺत साथ याख्न ेव्मवस्था गने । 

 अन्म प्रिासननक कामस हरु गने । सभम सभमभा ननददस ष्ट स्टोय सॊवन्धी अन्म कामस हरु गने । 

 

 

  रेखाऩार  (या.ऩ.अ.प्र) 

  सेवा सभूह् प्रिासन, रेखा 

  कामस  षववयण  

 रेखा अनधकृतको ननदेिन य ननमन्त्रणभा यही रेखा िाखािाया सॊऩादन गनुस  ऩने कामस  मस ऩदका 
ऩदानधकायीरे गनुस  ऩने छ । 

 रेखा सॊवन्धी कामस  प्रचनरत ननमभ आदेि वभोखजभ सॊऩादन गने । 

 रेखा सॊवन्धी पाॊटवायी तथा अन्म षववयणहरु अद्यावनधक य दरुुस्त याख्न े। ' 
 नगद तथा चेक व्मवस्थाऩन सॊवन्धी कामस  गने । 

 रेखा ऩयीऺण कामस  गयाउने । वेरुज ुपछमौट सॊवन्धी कामस  गने । 

 रेखा सॊवन्धी अन्म आइऩने सॊऩूणस  कामस हरु गने सभम सभमभा ननददस ष्ट कामस हरु गने । 
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४. ननकामफाट प्रदान गियने सेवा सेवा प्राप्त गनस  राग्ने िलुक य सेवा प्रदान गने िाखा 

प्रदान गियन ेसेवा प्राप्त गदास  
ऩमुास उन ेप्रषक्रमा 

सम्ऩकस  
गनुस ऩने िाखा 

सेवा प्राप्त गनस  
राग्न ेदस्तयु 

कामस  सम्ऩ्न  
गदास  राग्न े
सभम 

खजम्भेवाय 
अनधकृत 

ऩसु्तकारम सेवा सम्ऩकस  ऩसु्तकारम नन्िलुक सोही ददन प्रनतभा काफ्रे 
प्रकािन साभग्री  सम्ऩकस /ननवेदन सूचना िाखा नन्िलुक सोही ददन षकयण कुभाय 

ऩोखयेर 

वन सम्फधस न सम्ऩकस /ननवेदन वन सम्फधस न 
िाखा 
 

नन्िलुक 

 

१ हप्ता सनुनता उरक 

कृषि वन प्रनफधी 
सम्फन्धी 
जानकायी  

सम्ऩकस /ननववेदन िहयी तथा 
कृषि वन 
िाखा 

ननिलुक १ हप्ता सानफत्री अमास र 

भाटो ऩियऺण 
सम्फन्धी सेवा 

ननवेदन भाटो िाखा सिलुक ३ हप्ता सयोज कुभाय 
चौधयी 

दूय सॊवेदन तथा 
फनको नकिाॊकन  
सम्फन्धी 
जानकायी  

सम्ऩकस /ननवेदन दूय सॊवेदन 
िाखा 

नन्िलुक १ हप्ता नफभर कुभाय 
आचामस  

हवाइखचत्र 
सम्फन्धी सेवा 

ननवेदन 
 सिलुक १ हप्ता ददऩेि कुभाय 

िभास  
वन श्रोत सवेऺण 
सम्फन्धी तथमाॊक 

ननवेदन वन सवेऺण 
तथा कावस न 
भाऩन िाखा 

नन्िलुक १ हप्ता याजकुभाय नगयी 

वन सदऩुमोग 
सम्फन्धी 
जानकायी  

सम्ऩकस /ननवेदन वन ऩैदावाय 
सदऩुमोग 
िाखा 

नन्िलुक १ हप्ता भञ्जु सवेुदी 

फामोभेिी 
सम्फन्धी 
जानकायी 

सम्ऩकस /ननवेदन फामोभेिी 
िाखा 

नन्िलुक १ हप्ता ठाकुय सवेुदी 
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५. सेवा सभूह अनसुाय उऩरब्ध भानव स्रोतको आॊकरन 

नस.
नॊ. 

ऩदको नाभ शे्रणी सेवा सभूह 
kbk'lt{sf] cj:yf 

 दयफन्दी ऩूनतस  ियक्त 

१ भहाननदेिक 

या.ऩ.प्र. वन 

पयेस्ट 

ियसचस  

१ १   

२ उऩ-भहाननदेिक ३ ३ 
 

३ केन्र प्रभूख या.ऩ.प्र. वन ज.प. १ १ 
 

४ अनसुन्धान अनधकृत/सवेऺण 
अनधकृत/दयु सॊवेदन अनधकृत/ 
हवाइ खचत्रण अनधकृत/ 
भानखचत्रण अनधकृत या.ऩ.िी. 

वन 

पयेस्टिय
सचस  

७ ७ 
 

 तानरभ अनधकृत वन ज.प. ३ १ २ 

५ भाटो यसामन अनधकृत इन्जी केनभस्िी १ १ 
 

६ 

 

स. अनसुन्धान अनधकृत/ स. 
मोजना अनधकृत/ फामोभेिीनसमन/ 
वन सदऩुमोग अनधकृत/ स. 
सवेऺण अनधकृत/ स. दयु सॊवेदन 
अनधकृत/स.भानखचत्रण अनधकृत/ 
स. हवाइखचत्रण अनधकृत या.ऩ.त.ृ 

वन  

पयेस्ट 

ियसचस  
१४ 

 

१२ 

 

 २  

  

  

 ७ स. तानरभ अनधकृत नेऩावारा १ १   

८ स. तानरभ अनधकृत वन 

स्वामर 

कन्जयबेसन 

१ १ 
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९ स. तानरभ अनधकृत/ स. 
फैऻाननक 

 

वन 

फोटानी 
२ २ 

 

१० स. तानरभ अनधकृत वन ज.प. २ 
 

२ 

११ िाखा अनधकृत 

प्रिास
न 

साभान्म 
प्रिासन 

१ १   

१२ रेखा अनधकृत रेखा १ १ 
 

१३ स. भाटो यसामन अनधकृत इन्जी केनभस्िी १ 
 

१ 

१४ नसननमयड्राफ्टम्मान 

 

सवे १ १   

१५ स.भा.खच. अनधकृत षवषवध षवषवध १ १   

१६ स. दयु सॊवेदन अनधकृत कृषि एग्रोनोभी १ ० १ 

१७ ऩसु्तकारम अनधकृत या.ऩ.त ृ

 

 १ 
 

१ 

१८ ना.स.ु 

या.ऩ.अनॊ.प्र. 

प्रिास
न 

साभान्म 
प्रिासन 

४ २ २ 

१९ रेखाऩार प्रिास
न 

रेखा 
१ १   

२० ऩसु्तकारम सहामक खिऺा ऩसु्तकार
म खिऺा 

१ १   

२१ कम््मटुय अऩयेटय नफनफध नफनफध  १ 
 

sDKo'6/ 

ck/]6/ 

२२ लमाव अनसस्यान्ट 

या.ऩ.अनॊ.िी 
इन्जी केनभस्िी १ १ 

 

२३ लमाव सहामक 

शे्रणी षवषहन 

  

४ 
 

कयाय 
सेवाभा 
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यहेका 

२४ ह.स.चा. 

शे्रणी षवषहन 

प्रिास
न 

साभान्म 
प्रिासन 

५ २ 

१ 
कयाय 
दइुज
नारे 
सनुफधा  

२५ कामास रम सहमोगी 

शे्रणी षवषहन 

प्रिास
न 

साभान्म 
प्रिासन 

१३ ८ 

७ 
कयाय 
सेवाभा 
यहेको 

  जम्भा ७३ ६२ ११ 

 

 

६. ननणस म गने प्रषक्रमा य अनधकायी 

सम्फखन्धत िाखा फाट षट्ऩणी उठाई सम्फखन्धत भहािाखा वाट नसपायीस गयी भहाननदेिकज्मूफाट खस्वकृत 
गयाउने ।प्रत्मेक काभसॊग सम्वन्धी सम्ऩूणस  कागजात तथा षववयणहरु,सम्वखन्धत िाखाका िाखा प्रभखुरे 
तोकेको कभस चायीको खजम्भाभा यहनेछ य ननजरे ती अनबरेखहरु आपू कुनै कायणफाट िाखाभा नयहन े
बए ऩखन्जका वनाई अननवामस  रुऩभा फझुाउन ुऩनेछ । हयेक िाखाफाट उठान बएका ननणस म पाइर तथा 
तत्सम्वन्धी कागजातहरुको सूखच ऩॊखजका वनाउने य व्मवखस्थत गयी याख्न े खजम्भा तोषकएको पाॉटवारा 
सहामक कभस चायीको हनुेछ ।ननणस म गने तहफाट पाइरउऩभहाननदेिक हदैु सम्वखन्धत िाखाभा ऩठाईन्छ 
। ननणस मको पाइर वा कागजात प्राप्त बएऩनछ  िाखाप्रभखुरे त्मसको जानकायी सयोकायवाराराई 
ददनऩुनेछ ।  पाइर खजम्भा नरने कभस चायी षवदाभा वसेभा वा अनऩुखस्थत यहेभा कसरे खजम्भा नरन ेब्ेन  
कुया िाखाको प्रभखुरे नरखखत रुऩभा तोषक ददन ु ऩनेछ । पाइर वा कागजातको खजम्भेवायी 
ऩाएको/नरएको कभस चायी अन्मत्र सरुवा बै जानऩुने बएभा सरुवा बै आउन ेकभस चायीराई वा तोषकएको 
अन्म कभस चायीराई वयवझुायथ गनुस  ऩनेछ । 
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७. ननणस म उऩय उजयु स्ुन  ेअनधकायी 

सेवाग्राहीरे उलरेखखत सेवाप्राप्त गनस  नसकेभा वा कुनै सझुाव बएभा भहाननदेिक वा उऩभहाननदेिक 
सभऺ ूानरखखत वा भौखखक उजयुी गनस  सकनेछ । अथवा षवबागको उजयुी ऩेषटकाभा नरखखत उजयुी 
हालन सकनेछ । 

८. प्रभखुको नाभ य ऩद 

मभ प्रसाद ऩोखयेर,भहाननदेिक 

९. सूचना अनधकायी नाभयऩद 

याजकुभाय नगयी, या.ऩ.दि (प्रा) 

१०. ऐन, ननमभ, षवननमभ वा ननदेखिकाको सूची, 

मस केन्ररे फन अनसुन्धान यणनीनत २०७३, सूचना तथा तथमाॊक कामस षवनध २०७३ , फन नीनत 
२०७१ तथा अन्तयीभ नत्रविॉम मोजनाहरुभा उलरेखखत नेऩार सयकायका वन अनसुन्धान एवॊ सवेऺण 
सम्फन्धी नीनत कामास न्वमन गदस छ । मस केन्र सॊग प्रत्मऺरुऩभा सम्फन्धी ऐन, ननमभ तथा ननदेखिका 
हार सम्भ तमाय नबएको तय मस केन्रको कामास षवनध २०६१ अनसुाय अध्ममन अनसुन्धानको कामस  
सञ्चारन बएको छ ।  

११. सम्ऩाददत प्रभखु काभहरु मस प्रकाय छन  ।  

 २३८  जना वन षवऻानका स्नातक तहका षवद्याथॉहरुराई इन्टनस िीऩ गयाइएको | 
 उच्च ऩहाड य उच्च षहभारभा १०२  ्रटहरु स्थाऩना बई वन भाऩन गियएको | 
 ६  गोटा वैऻाननक वन रागू  बएका वनहरुको प्राषवनधक ऩियऺण गियएको | 
 चयेु य भध्म ऩहाडको वनस्रोत सवेऺण (प्रायखम्बक) प्रनतवेदन तमाय बएको | 
 उच्च ऩहाड य उच्च षहभारभा स्थामी नभनुा ्रटहरु ऩनु: भाऩन गियएको | 
 Terrestrial LiDAR खियद बएको | 
 नसस यीको स्तयीकयण य वनगस कयण सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय बएको | 
 िहयी वन षवकास तथा व्मवस्थाऩनका रानग भाऩदण्ड तमाय बएको | 
 वनको जानकायी प्रकािन ३१(२).२०२१ भे इस्म ुअनराईन प्रकािन  गयीएको |  

 यफय खेतीको वतस भान अवस्था य सम्बाव्मता सम्फन्धी अध्ममन गियएको | 
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 कृषि वन प्रजानतहरू (भसरा य षटक)को नभनीकरोनर प्रषवनध षवकास सम्फन्धी अनसुन्धान 
गियएको |    

 वन सेवा या.ऩ. ततृीम शे्रणीका अनधकृतहरुराई ३० कामस  ददनको तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 वन सेवा या.ऩ. अॊनददनको तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 तथमाङ्क षवश्लिेण तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 वन सेवाका भषहरा कभस चायीहरुका रानग ऺभता अनबवषृद्ध तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 प्रथभ शे्रणीका कभस चायीहरुराई ३० कामस   

 NLCMS को प्रनतवेदन तमाय बएको | 
 Ecosystem and Forest type mapping Program िरुु बएको | 
 Forest Health सम्फन्धी अध्ममन | 
 वनको जानकायी ३१(२),२०२१ अनराईन प्रकािन बएको  

 

१२. फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रको website : https://frtc.gov.np/home 

१३. आम्दानी, खचस  तथा आनथस क कायोवाय सम्फन्धी अद्यावनधक षववयण 

फजेट उऩखििस क २०७७ श्रावण –२०७८ फैिाख 
भसान्त षवनब्न  उऩखििस क खचस को 
षववयण 

कैषपमत 

फन अनसुन्धान तथा सवेऺण केन्र 
(३२९०४०११३/१४ 

३५,३९,८६९२/-चार+ु        

७४,८४१.०४४/- ऩूजीगत 

 

फन अनसुन्धान तथा सवेऺण आमोजना 
(३२९०४१०१३/१४ 

 ४३,८२११८०.१७ 
चार+ु५,३३,१३४.२० 

 ऩूजीगत 

 

केखन्रम वन तथा प्रखिऺण केन्र 

३२९०६०११३/१४ 

 ४०१७,४२८ चार ु+९८७१६१ 

 ऩूजीगत 

 

याजस्व आम्दानी  १५९३०००/-  

 

 

 

 

 

https://frtc.gov.np/home
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१४. अन्म षववयण  

१५. अनधलरोआ.व.भा फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रफाट सञ्चानरत कामस क्रभको षववयण  

 प्राकृनतक वन व्मवस्थाऩन अनसुन्धान 

 नसस यी तथा वृऺ ायोऩण अनसुन्धान वृऺ सधुाय अनसुन्धान | 
 सूचना तथा प्रकािन | 
 वनस्रोत सवेऺण | 
 सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन (फटुवर, तयहया, हेटौंडा, सखेुत, झन्झटऩयु, काबे  र्र्स , फाॉके, रनरतऩयु खस्थत 

स्थरगत अनसुन्धान इकाइहरु य अनसुन्धान ्रटहरुको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनस  ) 

१६. फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्ररे प्राप्त गयेको वैदेखिक सहामता, ऋण, अनदुान, एवभ  
प्राषवनधक सहमोग, सम्बौता सम्फन्धी षववयण 

मस अवनधभा कुनै ऩनन सम्झौता/अनदुान प्राप्त नबएको 

१७. प्रभखु कामस क्रभको षववयण य प्रगनत षववयण 

 वनको जानकायीको Website (www.bankojanakari.gov.np) भापस त Online Article Publication 
को कामस  बईयहेको । 

 वन अनसुन्धान तथा सवेऺण केन्र िाया सञ्चानरत केखन्रम वन ऩसु्तकारमफाट Online राईवे्रयी 
सेवा सञ्चारन बईयहेको । 

स्थरगत अनसुन्धान इकाईहरु य अनसुन्धान ्रटहरुको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 

 २३८  जना वन षवऻानका स्नातक तहका षवद्याथॉहरुराई इन्टनस िीऩ गयाइएको | 
 उच्च ऩहाड य उच्च षहभारभा १०२  ्रटहरु स्थाऩना बई वन भाऩन गियएको | 
 ६  गोटा वैऻाननक वन रागू  बएका वनहरुको प्राषवनधक ऩियऺण गियएको | 
 चयेु य भध्म ऩहाडको वनस्रोत सवेऺण (प्रायखम्बक) प्रनतवेदन तमाय बएको | 
 उच्च ऩहाड य उच्च षहभारभा स्थामी नभनुा ्रटहरु ऩनु: भाऩन गियएको | 
 Terrestrial LiDAR खियद बएको | 
 नसस यीको स्तयीकयण य वनगस कयण सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय बएको | 
 िहयी वन षवकास तथा व्मवस्थाऩनका रानग भाऩदण्ड तमाय बएको | 
 वनको जानकायी प्रकािन ३१(२).२०२१ भे इस्म ुअनराईन प्रकािन  गयीएको |  

http://www.bankojanakari.gov.np/
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 यफय खेतीको वतस भान अवस्था य सम्बाव्मता सम्फन्धी अध्ममन गियएको | 
 कृषि वन प्रजानतहरू (भसरा य षटक)को नभनीकरोनर प्रषवनध षवकास सम्फन्धी अनसुन्धान 

गियएको |    

 वन सेवा या.ऩ. ततृीम शे्रणीका अनधकृतहरुराई ३० कामस  ददनको तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 वन सेवा या.ऩ. अॊनददनको तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 तथमाङ्क षवश्लिेण तानरभ सञ्चारन गियएको | 
 वन सेवाका भषहरा कभस चायीहरुका रानग ऺभता अनबवषृद्ध तानरभ सञ्चारन गियएको | 
  प्रथभ शे्रणीका कभस चायीहरुराई ३० कामस   

 NLCMS को प्रनतवेदन तमाय बएको | 
 Ecosystem and Forest type mapping Program िरुु बएको | 
 Forest Health सम्फन्धी अध्ममन | 
 वनको जानकायी ३१(२),२०२१ अनराईन प्रकािन बएको   

 

१८ सूचनाको वनगस कयण (षवबागस्तयीम)  

फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्र अन्तगस त नसजस ना बएका य हनुे अवस्थाभा यहेका षवनब्न  षकनसभका 
सूचना/तथमाङ्कहरुको फनगस कयण ननम्न फभोखजभ गियएको छ् 

प्रायखम्बक  सूचना/तथमाङ्क (Primary Data/Information) 

फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रको फाषिस क खस्वकृत कामस क्रभभा सभावेि बई सॊकरन गियएका वा 
षवबाग अन्तगस त सॊचानरत मोजना/आमोजना आददफाट षवबागराई हस्तान्तयण बई दाषमत्व नसजस ना बएका 
वा षवबाग सॊरग्न दिऩऺीम, फहऩुऺीम आमोजना/ऩियमोजनाहरुफाट हस्तान्तयण बई उऩरब्ध हनु आएका 
वा अन्म ननकामफाट खियद गयी प्राप्त बएका ननम्न उलरेखखत सूचना/तथमाङ्कहरुराई मस वगस भा सभावेि 
गियएको छ । 

 वन सवेऺण कामस क्रभ अन्तगस त षपलडभा Sample Plot वा त्मस्तै प्रकृमाफाट Tally Sheet वा त्मस्तै 
रुऩभा सॊकरन गयी लमाइएका सूचना/तथमाङ्कहरु । 

 नसस यी, फृऺ ायोऩण ऺेत्र, फृऺ सधुाय, कृषि वन, प्राकृनतक वन व्मवस्थाऩन, भाटो आददको अनसुन्धान 
्रट तथा साभाखजक आनथस क य वातावयणीम ऩऺ सम्फखन्धत प्रश्नावरी य अन्तकृस मा कामस क्रभफाट 
सोझै सॊकरन गयी लमाइएका य षवश्लिेण हनु फाॉकी अवस्थाका सूचना/तथमाङ्कहरु । 



23 

 

 अनसुन्धान इकाइ/्रटभा प्रत्मऺ नाऩजाॉच य नकसाङ्कन गयी सॊकरन गियएका सूचना/तथमाङ्कहरु 
। 

 अन्म ननकामहरुफाट खियद गयी वा अनदुानभा प्राप्तबएका तय षवश्लिेण हनु फाॉषक अवस्थाका दयु 
सॊवेदनखचत्रहरु जस्तै हवाई खचत्र (Aerial Photo), सेटेराईट खचत्र (Satellite Image)आदद । 

 वन अनसुन्धान तथा सवेऺणको क्रभभा प्रत्मऺ षपलडफाट सॊकरन गियएका तय षवश्लिेण हनु 
फाॉकी अवस्थाभा यहेका अन्म प्रायखम्बक सूचना/तथमाङ्कहरु । 

प्रिोनधत सूचना/तथमाङ्क (Processed/Analyzed Data/Information) 

 फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रको दाषमत्व नसजस ना बएका वा दाषमत्वभा यहेका भानथ 
उलरेखखत प्रायखम्बक सूचना/तथमाङ्कहरुराई षवनब्न  गणीतीम, तथमाङ्कीम, षवत्तीम, साभाखजक, आनथस क, 

वातावयणीम आदद दृषष्टकोणफाट षवश्लिेण गयी नसजस ना बएका तय षवबागफाट आनधकाियक रुऩभा 
प्रकािन हनु फाॉकी यहेको अवस्थाका ननतजा भरुक सूचना/तथमाङ्कहरुराई मस वगस भा सभावेि 
गियएको छ । 

 ऩयाभिस दाता ननकामहरुफाट अध्ममन अनसुन्धान गयाई प्राप्त हनु आएका भस्मौदा प्रनतवेदन य 
त्मसभा उलरेखखत सूचना/तथमाङ्कहरुराई ऩनन मसै वगस भा याखखएको छ । केन्र सॊरग्न बएका 
साथै केन्र अन्तगस तका मोजना, आमोजना आदद ननकामफाट हस्तान्तयण बई प्राप्त बएका प्रिोनधत 
तथमाङ्कहरु ऩनन मस नबत्र ऩदस छन । 

 फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रको फाषिस क खस्वकृत कामस क्रभ अनसुाय सॊकरन गियएका 
प्रायखम्बक तथमाङ्कहरुको षवश्लिेण ऩश्चात कामस  सम्ऩ्न  बएको जानकायी सषहत खजम्भेवाय िाखा, 
ऩदानधकायी फाट षवबागभा ऩेि हनुे प्रनतवेदन, षवनब्न  अध्ममन अनसुन्धान, अवरोकन, भलुमाङ्कन 
सम्फन्धी कामस दर/कामस टोरी/सनभनत आदद गठन बई स्थरगत काभको आधायभा प्राप्त हनुे 
प्रनतवेदन आददराई ऩनन मसै वगस भा याखखएको छ ।  

 हवाई खचत्र, दूयसॊवेदन खचत्र, नरडाय खचत्र आददको आधायभा Geographical Information System, 

Image Analysis Program आददको उऩमोग गयेय वन तथा ब–ूउऩमोग ऺेत्रको षवश्लिेण गयी तमाय 
गियएका षविमगत तथा वनगस कृत (Thematic and Classified) नकसा तथा तथमाङ्कहरुको ननतजाराई 
ऩनन प्रिोनधत सूचना/तथमाङ्कहरुको सभूहभा सभावेि गियएको छ । 
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प्रकाखित  सूचना/तथमाङ्कहरु (Published Data/Information) 

 षवबागद्धाया सॊकनरत वा प्राप्त हनु आएका षवबागको दाषमत्वभा यहने प्रायखम्बक 
सूचना/तथमाङ्कहरुको षवश्लिेण ऩश्चात नसखजस त नतीजा भूरक प्रिोनधत तथमाङ्कहरुराई सावस जननक 
जानकायी तथा उऩमोगको रानग ननणस म गयी प्रकािन भालमाइने सूचना/तथमाङ्कहरुमस वगस भा 
षवबाखजत गियएको छ ।  

 प्रकाखित तथमाङ्कहरुराई दईु वगस भा षवबाखजत गियएको छ । ऩषहरो वगस भा षवद्यतुीम भाध्मभफाट 
प्रकाखित ऩसु्तक, ऩखुस्तका, जनस र आदद यहेका छन बने दोस्रो वगस भा Hard Copy भा प्रकाखित 
ऩसु्तक, ऩखुस्तका, जनस र आदद ऩदस छन । ननणस म गयी प्रकािन गियएका वन ऺेत्र सम्फखन्धत 

GIS/Remote Sensing  भा आधाियत नकसा तथा सूचनाहरु ऩनन मसै अन्तगस त ऩदस छन । 

१९. सूचनाको प्रकािन 

 फन अनसुन्धान तथा प्रखिऺण केन्रफाट सञ्चानरत अनसुन्धानकामस को ननतजाहरु षवबागफाट 
ननस्कने वनको जानकायीभा प्रकाखित गने गियएको, उक्त जनस रराई केन्रको Web Site भा सभेत 
याखखएको छ ।  

 अन्म प्रचाय सभाग्रीहरुको Leaflet, Booklet, Posters and Journal रगामतका प्रकाखित साभाग्री 
षवतयण गियएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

२०. षवबागभा ऩयेको सूचनाको ननवेदन य सो को कायफाह्री 

ननवेदन ददने सॊस्था/ व्मखक्त भागेको सूचनाको षववयण कायवाहीको षववयण 

सम्ऩूणस  सूचना हरु websites 
भा याखेकोरे त्महीफाट 
सेवाग्राहीरे सूचना प्राप्त गयेको 

वेब साइट का भाध्मभ फाट  कियफ (५,५०० जना रे 
website svisit गयेको 
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वनप्रशिक्षण तथा प्रसार महािाखा 
उ.म.शन., रा.प.प्र. वन/ज.फ-१ 

 

वन प्रशिक्षण िाखा 
ता.अ.(रा.प.शि., वन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/स्वा.क.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ने.पा.वा.ला.)-१ 

  
  

  
  
  

पाठ्यक्रम शवकास  िाखा 
ता.अ.(रा.प.शि., वन/ज.फ.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

स.ता.अ.(रा.प.तृ. वन/ज.फ.)-१ 

  
  

  
  
  

जशैवक शवशवधता तथा जलाधार अ .िाखा 
अ.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

स.व.ैअ. (रा.प.तृ. वन/वोटानी-१ 

वायोमटे्री  िाखा 
अ.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

वायोमेरट्रशसयन(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

 

 

 

 

 

महाशनदेिक 

रा.प.प्र. वन/फ.रर.-१ 
 

 

 

 

वन प्रशवशध शवकास  महािाखा 

उ.म.शन.,रा.प.प्र. वन/फ.रर.-१ 
 (रा.प.प्र. वन/फ.रर.) 

  
  

वन सवंधधन िाखा 

(रोग तथा कीट शवज्ञान प्रयोगिाला सशहत) 

अ.अ.(रा.प.शि. वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-२ 

ल्या.स.(श्रेणी शवहीन)-१ 

िहरी तथा कृशि वन िाखा 
अ.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

स.द.ूसं.अ.(रा.प.तृ.कृशि/एग्रो.)-१ 
 

 

दरू सवंदेन तथा नकसाकंन िाखा 

( दरू संवेदन तथा हवाईशित्रणप्रयोगिाला सशहत) 

द.ूसं.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.द.ूसं.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

शस.ड्रा./नाशप अशधकृत (रा.प.तृ. इशि/ सवे)-१ 

स.मानशित्रण अशधकृत (रा.प.तृ. शवशवध)-१ 

ल्या.स.(श्रेणी शवहीन)-१ 

वन सवके्षण तथा कावधन मापन  िाखा 
स.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.स.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-२ 

  
  

  
  
  

वन सवके्षण तथा कावधनअनगुमन महािाखा 

उ.म.शन.,रा.प.प्र. वन/फ.रर-१ 
 (रा.प.प्र. वन/फ.रर.) 

 

माटो प्रयोगिाला 
मा.र.अ.(रा.प. शि., इशि/केशमष्ट्री)-१ 

स.मा.र.अ.(रा.प. तृ., इशि/केशमष््ट)-१ 

ल्याब अशस. (रा.प.अनं. शि.,ईशि/केशमष्ट्री-१ 

ल्या.स.(श्रेणी शवहीन)-१ 

 

)  
  
  
  

नीशतअनसुन्धान तथा योजना महािाखा 
उ.म.शन.,रा.प.प्र. वन/फ.रर.-१ 

 (रा.प.प्र. वन/फ.रर.) 

  

वन पदैावार सदपुयोग िाखा 
(काष्ठ शवज्ञान प्रयोगिाला सशहत) 

अ.अ.(रा.प.शि., वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

व.स.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

ल्या.स.(श्रेणी शवहीन)-१ 

 

आर्थथक प्रिासन िाखा 

लेखा अशधकृत (रा.प.तृ. प्र/लेखा)-१ 

लेखापाल (रा.प.अन.ं प्र., प्र/लेखा)-१  

प्रिासन तथा सिूना प्रिासन िखा 
उपसशिव, रा.प.शि.(प्र./सा.प्र.)-१ 

िाखा अशधकृत (रा.प.तृ., प्र/सा.प्र)-१ 

ना.सु. (रा.प.अन.ंप्र., प्र/सा.प्र.)-४ 

क.अपरेटर(रा.प. अन.ंप्र. शवशवध)-१ 

ह.स.िा. (श्रेणी शवहीन)-६ 

का.स.( श्रेणी शवहीन)-१३ 

  

केन्रीय वन पसु्तकालय 
पु.अ. (रा.पत.ृ शिक्षा/पु.शव.)-१ 
पु.स. (रा.प.अन.ं प्र. शिक्षा/पु.शव.)-१ 
 

  
  
  

योजना तथा नीशत 

कायक्रमप्रभाकाररताअध्ययनिाखा 
ता.अ.(रा.प.शि., वन/ज.फ.)-१ 

स.यो.अ.(रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 

स.अ.अ. (रा.प.तृ. वन/फ.रर.)-१ 
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